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Par sociālajām garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības, pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25 2. panta pirmo un otro daļu
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
1. Noteikumi nosaka sociālās garantijas pēc pilngadības sasniegšanas bērniem bāreņiem un
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, par kuriem lēmumus par ārpusģimenes aprūpi
pieņēmusi Beverīnas novada (arī Brenguļu, Kauguru, Trikātas pagastu) bāriņtiesa.
2. Pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības:
2.1. pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās - izmaksā naudas pabalstu patstāvīgas dzīves
uzsākšanai 193.00 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro, 00 centi) apmērā;
2.2. pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 500.00 EUR (pieci simti euro 00 centi) vai
aprīko mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
minimumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Personai 3 mēnešu laikā jāuzrāda čeki par piešķirtās summas izlietojumu.
3. Pašvaldība izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja pilngadību sasniegušais bērns
turpina izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts
atzītus vispārējās izglītības vai profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus, vai augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
persona sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu:
3.1. ja persona ir invalīds no bērnības 110.00 (viens simts desmit euro, 00 centi)
mēnesī;

3.2. ja personai nav invaliditāte un tā nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju 130.00
(viens simts trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī;
3.3. ja personai nav invaliditāte un tā saņem apgādnieka zaudējuma pensiju 65.00 EUR
(sešdesmit pieci euro, 00centi) mēnesī.
4. Ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības (līdz
24 gadu vecumam), īrē dzīvojamo platību, t. sk. no pašvaldības, pašvaldība sedz 50% no
izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai,
elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, nepārsniedzot 50.00 EUR
(piecdesmit euro, 00 centi) mēnesī.
5. Lai saņemtu 4.punktā minēto pabalstu pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bērns,
kurš palicis bez vecāku gādības, sociālajā dienestā iesniedz:
5.1. iesniegumu;
5.2. apliecinošos dokumentus par dzīvojamās telpas īri, komunālajiem maksājumiem.
6. 4.punktā minētais pabalsts tiek ieskaitīts pakalpojuma sniedzēja vai pilngadības
sasniegušā bērna bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniegumā par
pabalsta pieprasīšanu norādītajā kontā.
7. Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests negatīvu lēmumu par sociālajām
garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības
sasniegšanas paziņo rakstveidā.
8. Lēmumu, kuru pieņem Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests, ir tiesības
apstrīdēt Beverīnas novada pašvaldības domē – „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru
pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.
9. Lēmumu, kuru pieņem Beverīnas novada pašvaldības dome, ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV-4201.
10. Ar šo noteikumu stāšanos brīdi spēku zaudē Beverīnas novada pašvaldības 28.10.2009.
saistošie noteikumi Nr.15 „Par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
Domes priekšsēdētājs
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